
ípío de Jaauaríúna
latia Alfredo 13ucno, 1235, Ccnti:o . Jagtiarüliia . SI

l;one:(19) 3867-9700
CE1'.: 13.820-000

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL N9 107/2019

OBJETO: Aquisição de insumos para manutenção das piscinas --S.R.P

RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO

Através deste, venho relatar o ocorrido referente ao pregão acima mencionado:

Ocorre que, em data de 12 de agosto de 2019, aproxidamente às 16:30 hrs, ou seja, ap(5s o
término da sessão, uma servidora do Depto de licitações e Contratos recebeu uma ligação
telefónica onde a Empresa LÍCITA LEX LTDA, solicitava informações sobre o pregão 107/2019.
ocorrido naquela data. A empresa em questão informava que, enviou à esta Prefeitura, através

do correio, correspondência contendo Proposta de Preço e Habilitação para participação no
certame como Ihe faculta a Lei. Verificando então com o Depto de Protocolo e Arquivo
responsável pelo recebimento das correspondências, foi confirmado que o Envelope da Empresa
havia chegado, dentro do prazo para participação, como comprovado pelo histórico da entrega

em anexo retirado do site do correio, mas que, por um EQUÍVOCO a ser apurado, não chegou
onde se= realizava a sessão.

Por se tratar de um caso atípico, orientada pelo Procurador Guilherme Garcia Salva do Depto de
Assessoria em Licitações, Contratos e Parcerias e pela Diretora do Depto de Licitações e
Contratos, resolvemos pela abertura do Envelope Proposta da Empresa LÍCITA LEX LTDA. CNPJ

30.115.210/0001-96, diante da testemunha que assina ao final, onde foi vericado que

A Empresa enviou proposta somente do item 2, como segue

02 Cloro l 120 l DOMCLOR
VALOR UNIT.

R$ 120,00
VALORTOTAL

R$ 14.400,00

Estando a proposta para o item 02 com valor menor das propostas das empresa participantes,
para que seja assegurado o direito de todos os participantes, informo a ANULAÇÃO DA
ADJUDICAÇÃO do item para a Empresa DELTA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E
FERRAMENTAS EIRELI.

Para os demais itens, mantenho decisão contida em Ata realizada na sessão

Sugiro ainda, publicação de data para nova Sessão Pública, onde será oferecido às Empresas
participantes DELTA COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI e CASA DE

FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAM EIRELI, novos lances para cobrir a oferta da Empresa
LÍCITA LEX LTDA.
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ões, Contratos e Parcerias para parecer e após ao Depto

ção da decisão.

JaguariÚna, 13 de Agosto de 2019

Pregoetra

Luciano Sena Caxias de Araújo

Equipe de Apoio

Presente na abertura do Envelope


